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لمصارف اإلسالمية في العراق
 
أن تعلن أن البنك المركزي العراقي قد وجه البنوك 

ن هناك أالى  من الجدير بالذكر.  الوكالة
ومقرها في - الوكالة تأسست. ضمن القطاع المصرفي المحلي في العراق

اإلسالمية الدولية  الوكالة .البنك اإلسالمي للتنمية
التي تتوافق مع مبادئ التمويل  واإلصدارات

بشكل أساسي في منطقة منظمة الدول و
 .، في جميع أنحاء العالم
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لمصارف اإلسالمية في العراقا لتصنيفوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف لاعتماد البنك المركزي العراقي ل

أن تعلن أن البنك المركزي العراقي قد وجه البنوك  الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف - 2020
الوكالة قبل من مضاربةصنيفات تو ائتمانيةللحصول على تصنيفات 

ضمن القطاع المصرفي المحلي في العراق يمارسون الصيرفة اإلسالمية
ً لرؤيةكمؤسسة بنية تحتية لدعم التمويل اإلسالمي  البنك اإلسالمي للتنمية وفقا

واإلصداراتوكالة التصنيف الوحيدة التي تقدم تقييمات مستقلة للمصدرين 
و، ق رأس المال المحليةبشكل خاص على تطوير أسوا الوكالة
، في جميع أنحاء العالماإلسالميللتمويل خالل تصنيفاتها من  الزخم
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 اعتماد البنك المركزي العراقي ل

2020ديسمبر،  10المنامة، 
للحصول على تصنيفات  العراقاإلسالمية في 

يمارسون الصيرفة اإلسالميةمصرفا اسالميا  29
كمؤسسة بنية تحتية لدعم التمويل اإلسالمي   - مملكة البحرين

وكالة التصنيف الوحيدة التي تقدم تقييمات مستقلة للمصدرين  هي  للتصنيف،
الوكالة ينصب تركيز. اإلسالمي
الزخموتوفير  (OIC) اإلسالمية

 


